
Istnieje wiele różnych podłoży 
higienicznych, których nadrzędnym 
celem, jest ułatwienie właścicielom 
zwierząt utrzymania kuwety w  czy-
stości. Głównym atutem takich pro-
duktów, powinna być wydajność 
i wygoda użytkowania, przekładająca 
się na jak najmniejszy nakład pracy 
oraz skuteczne niwelowanie zapachu 
związanego z  kocią toaletą. W  zależ-
ności od rodzaju podłoża, jak również 
zastosowanej technologii, wyróżnia-
my dwa zasadnicze sposoby walki 
z nieprzyjemnymi zapachami. Pierw-
szy z nich, bazuje na właściwościach 
materiału, związanych z  wysokim 
stopniem absorpcji cząsteczek zapa-
chu wewnątrz produktu, dzięki czemu 
są one niejako „zamykane” w środku. 
Drugi polega na „maskowaniu” tych-

że cząsteczek, poprzez zastosowaną 
w produkcie kompozycję zapachową 
(tzw. żwirki zapachowe).

Żwirki zapachowe to szeroka 
gama produktów. Niemniej jednak, 
analizując oferowany asortyment, 
łatwo stwierdzić pewien trend do 
powielania na rynku niektórych nut 
zapachowych. Należą do nich przede 
wszystkim nuty: kwiatowe (w tym la-
wenda), leśne (szczególnie związane 
z drzewami iglastymi lub trawą), mor-
skie, oraz delikatne zapachy pudro-
we. Zauważalnie mało jest propozycji 
określanych jako świeże i ożywcze. 

Słysząc o  świeżym i  ożywczym 
zapachu, często nasuwa się skojarze-
nie związane z owocami, szczególnie 
cytrusami. Z tego względu w linii pro-
duktów marki Super Benek, pojawiła 

się nowa propozycja żwirku bentoni-
towego – CYTRUSOWA ŚWIEŻOŚĆ. 
Jak sama nazwa wskazuje, produkt 
charakteryzuje się odświeżającą wo-
nią cytrusów. 

Super Benek 
cytrusowa 
świeżość 

– świeżość 
w realu czy tylko 

w nazwie?
Dlaczego taki zapach? Nadrzęd-

nym celem stworzenia produktu, 
było wyjście naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, którzy niejednokrot-

nie poszukiwali żwirków o  działaniu 
odświeżającym, charakteryzujących 
się zdecydowaną i  wyczuwalną nutą 
zapachową. Kompozycja zapachowa 
została wyselekcjonowana na drodze 
długich badań laboratoryjnych oraz 
testów konsumenckich. Sprawdzono 
intensywność oraz długość utrzy-
mywania się kilkudziesięciu kompo-
zycji zapachowych, wprowadzonych 
do żwirku. Na podstawie otrzyma-
nych wyników wybrano trzy najsku-
teczniejsze propozycje, różniące się 
wiodącą nutą zapachową. Kolejnym 
etapem opracowywania produktu, 
były testy konsumenckie, które zo-
stały przeprowadzone dzięki pomo-
cy zaprzyjaźnionych sklepów. Za ich 
pośrednictwem, do klientów trafi-
ły opakowania żwirków testowych, 
w  trzech wariantach zapachowych. 
Testerzy ocenili jakość i intensywność 
zapachu, kierując się własnymi od-
czuciami oraz reakcją i zachowaniem 
kotów testujących nowy rodzaj pro-
duktu. Opinia konsumentów pozwo-
liła na wybór docelowej kompozycji 
zapachowej o zdecydowanej i wyczu-
walnej nucie cytrusów z  dominacją 
pomarańczy i grejpfruta. 

Super Benek cytrusowa świeżość, 
to nie tylko odpowiednio dobrany 
zapach. Produkt został opracowany 
według technologii trwalszego zapa-
chu. Zespół technologów i  laboran-
tów, dołożył wszelkich starań, aby 

opracować technologię pozwalającą 
na dłuższe utrzymywanie się zapachu 
oraz jego intensyfikację. Receptura 
i  technologia wytworzenia produktu 
sprawiają, że żwirek ten charaktery-
zuje się rzeczywistym działaniem od-
świeżającym. Dzięki temu po napeł-
nieniu kuwety, w otoczeniu unosi się 
przyjemna woń cytrusów. 

Wszyscy mówią, 
że koty nie lubią 

cytrusów...
Powszechna jest opinia, iż zapa-

chy cytrusowe działają na koty odstra-
szająco. Czy jest to zgodne z prawdą? 
I tak i nie. Koty nie reagują na zapach 
cytrusów samych w  sobie, tylko na 
zapach związku chemicznego o  na-
zwie geraniol. Z chemicznego punktu 
widzenia jest to nienasycony alkohol 
terpenowy o  nazwie trans-3,7-dime-
tylo-2,6-oktadien-1-ol, powszechnie 
występujący w  wielu olejkach ete-
rycznych, nie tylko o  cytrusowych 
nutach, ale także kwiatowych, w tym 
różanym i  pelargoniowym. Geraniol 
posiada charakterystyczny zapach 
pelargonii kojarzony ze świeżością, 
z tego też powodu spotkać się można 
z niechęcią kotów do tych kwiatów. 

Kompozycja zapachowa zastoso-
wana w  żwirku Super Benek cytru-
sowa świeżość, charakteryzuje się 

bardzo małą zawartością geraniolu, 
dzięki czemu, produkt nie jest nie-
przyjemny dla kotów. Zawartość 
geraniolu w  wybranej kompozycji 
zapachowej, porównano z  innymi 
powszechnie stosowanymi w  żwir-
kach kompozycjami. Nieoczekiwanie 
okazało się, że wybrana cytrusowa 
kompozycja zapachowa posiada niż-
szą zawartość tego związku. Ponad-
to podczas badań konsumenckich, 
zwracano dużą uwagę na zachowanie 
kotów w  kontakcie ze żwirkiem i  nie 
stwierdzono negatywnych reakcji. 
Warto tutaj nadmienić, iż tolerancja 
zapachów przez koty oparta jest na 
takich samych mechanizmach jak 
u ludzi. Może się więc zdarzyć, że znaj-
dzie się kociak, którego ten zapach 
niestety nie zauroczy….

Podsumujmy
Żwirek cytrusowa świeżość cha-

rakteryzuje się ożywczą i charaktery-
styczną wonią cytrusów. Wprowadza 
efekt odświeżenia powietrza wokół 
kociej toalety, przy jednoczesnym 
skutecznym niwelowaniu zapachów 
nieprzyjemnych. Wykonany został 
w  technologii trwalszego zapachu, 
przez co jego działanie jest dłuższe. 
Zastosowana kompozycja zapacho-
wa została wybrana przez konsumen-
tów i jest w pełni akceptowalna przez 
koty. Idealny produkt dla prawdziwe-
go kociaka.

Artykuł sponsorowanyKot   

Powszechnie znanym problemem właścicieli kotów jest specyficzny, dość nieprzyjem-
ny zapach związany z użytkowaniem kuwety. Szczególnie dokuczliwy staje się on, gdy 
kocia toaleta nie zostanie posprzątana bezpośrednio po załatwieniu potrzeby przez 
pupila. Skutkuje to unoszeniem się charakterystycznej woni w całym pomieszczeniu. 
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Świeży zapach z kuwety…
czy to w ogóle możliwe?
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